Minnesanteckning Kulturrådet 2019-11-26
Plats. Matsalen, plan 2. Stadshuset.

Närvarande
Föreningar:
Sven Kollberg (Gamla Kungälv)
Bengt Bergkvist (Romelanda folkdanslag)
Kenneth Gustafsson (Författare)
Lars Olsson (fotoklubben Björken)
Alexandra Reuter (Kungälvs teaterförening)
Anders Johansson (Kareby hembygdsförening)
Politiker:
Ingela Rossi (S) ordförande kultur- och fritidsberedningen
Jan Tollesson (L) vice ordförande kultur- och fritidsberedningen
Britta Malmberg Ohlsson (M) ordförande beredningen för trygghet och stöd
Fredrik Schandorff (S) ordförande beredningen för bildning och lärande
Ej närvarande
Dick Kvist (Rightbacks motorklubb)
Anna Vedin (M) utbildningsråd, ordförande utskottet för bildning och lärande
Ulrika Gahne men Bengt Bergkvist representerar Romelanda folkdanslag istället.
Sekreterare: Mariella Sivertstrand, Chef Kultur, Kulturskola och Mimers Kulturhus.
Sammankallande är Ingela Rossi (S) och Jan Tollesson (L). Fortsättningsvis kallar ordförande till möten.

1. Mötet öppnas. Presentation av närvarande ledamöter.
2. Val av ordförande för rådet
Anders Johansson valdes till ordförande för kulturrådet.
3. Reglementet för Kulturrådet kommer senare.
4. Antal möten per år. Vi beslutar att ha möten en gång per kvartal samt ett stormöte för alla
föreningar och kulturutövare. På stormötet väljs nya ledamöter eller väljer om ledamöter.
Ledamöter väljs på ett år.
5. Kulturrådets uppdrag är att sätta fokus på kulturfrågorna i kommunen samt vara en dialogpartner
inför beslut kring kulturfrågor i kommun. I vissa fall blir även kulturrådet en remissinstans.
Redogörelse av anteckningar från möte 12 september 2019 med Kultur-och Fritidsberedningen och
kulturföreningar/kulturutövare. Ordförande läser upp protokoll och följande var förslag från
deltagarna på mötet kring tänkbara ämnen i Kulturrådet:
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Rådet skall vara en remissinstans
Rådet skall vara ett stöd för Kulturföreningarna
Ska hjälpa till med annonsering/göra föreningarna synliga
Skall vara kontaktväg mellan föreningar/föreningsregistret
Bidra till att kulturen syns i kommunen
Tillhandahålla lokaler för kulturföreningar
Kulturfestival
Verka för att det finns åskådarkultur såväl som deltagarkultur
Hjälpa till med att rekrytera ungdomar
Delaktiga i vem/vilka som skall tilldelas kulturpris/kulturstipendiet
Inventera lokaler och vilket behov som finns
Marknadsföring
Arbeta för inkludering av åldrar och funktionsvariationer
Hjälpa till att vitalisera kommunens Kulturprogram
Verka för att skapa ett Kulturhus/allaktivitetshus (utöver Mimers Hus)
Titta på hur andra kommuner arbetar med sina Kulturråd
Olika kultursittningar i kommunen och bra balans mellan dem
Kartlägga kulturläget
Olika kulturer representerade i kommunen, ex från andra länder
Kommunala bidrag, hur mycket och till vilka

Diskussion kring kulturfestival/kulturvecka. Förslag på att ha en festival på BohusFästning. Kenneth
och Anders tar kontakt med entreprenörerna på fästningen.
Lyfta fram kulturarvet.
Frågor uppkommer kring hur kommunen tar hand om konstsamling och konstinköp i kommunen.
Svar från förvaltningen: Förvaltningen har idag inget politiskt uppdrag gällande konst och inte heller
någon budget avsedd för konstinköp.
Fråga att diskutera vid framtida möten: Hur gör vi kulturen tillgänglig för alla i samhället?
Hur samarbetar kulturföreningar/kulturutövare med företagen och finns eventuell sponsring?
Önskemål om att kommuns kulturföreningar ska synas på kommunens hemsida exempelvis
kontaktuppgifter till föreningarna.
Förslag på att ta fram en gemensam Facebook-grupp för kulturevenemang i Kungälvs kommun. Det
diskuteras om att det skulle kunna vara ett uppdrag för Kulturrådet.
Ordförande ringer till KungälvsPosten och ber dem skriva en artikel om det nystartade Kulturrådet.
Uppvakta KungälvsPosten så att de lyfter fram en kultursida i tidningen.
Information om Bohuslän Turism och om att en heltäckande evenemangskalender kan vara på
gång. Mer besked kommer om det.
Vissa av kulturföreningarna upplever att gensvar från de högst beslutande politikerna uteblir kring
kulturfrågorna.
Kulturrådet vill framställa ett register för kulturföreningar och kulturutövare i Kungälvs kommun.
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6. Utskick av kallelse till mailadresser. Upprätta en maillista.
Kenneth.gustafson@hotmail.com
Sven.kollberg@telia.com
dick@rightbacks.com
gamlakungalv@blogspot.com
larsolsson11@telia.com
21.bergkvist@gmail.com
Ulrika.gahne@hotmail.com
Alexandra.reuter@gmail.com
ritaranders@hotmail.com
Ingela.rossi@kungalv.se
Fredrik.schandorff@kungalv.se
Jan.tollesson@kungalv.se
Britta.malmberg@kungalv.se
Anna.vedin@kungalv.se

7. Datum för nästkommande möte: 25 feb 18.00 och 21 april 18.00. Ordförande återkommer kring
lokal och kallelse.
8. Övriga frågor
Fredrik föreslå att bjuda in representant från kyrkans kulturverksamhet till Kulturrådet.
Jan föreslår att Kulturrådet bjuder in någon representant från kulturråd i annan kommun. Som
lärande exempel.
Teaterföreningen lyfter frågan kring hur representationen i kulturrådet har tagits fram: Ingela
svarar att nuvarande representation är en start och fördelning kan ändras till annat år.
Förvaltningen bjuder in alla kulturföreningar och kulturutövare till samverkan på Mimers Kulturhus.
Ta kontakt med Mariella Sivertstrand som hjälper er vidare, mariella.sivertstrand@kungalv.se
9. Mötet avslutas.

